
 

 

 

 

 

Шифр «Дошкільна освіта» 

 

 

 

ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ 

З УКРАЇНСЬКИМ ПИСАНКАРСТВОМ 

ЯК ЗАСОБОМ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП……………………………………………………………………..……3 

РОЗДІЛ І. НАУКОВО-ТЕОЕРТИЧНІ ЗАСАДИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З УКРАЇНСЬКИМ ПИСАНКАРСТВОМ ЯК 

ЗАСОБОМ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ…………………………………..6 

1.1. Ретроспективне вивчення проблеми традиційного писанкарства у 

наукових дослідженнях українських учених………………………..…………….…..6 

1.2. Характеристика регіональних особливостей українського писанкарства 

Наддніпрянщини та Слобожанщини..............................................................................9 

1.3. Педагогічний потенціал українського писанкарства як засобу 

національного виховання дошкільників ……………………………………..…...…13 

РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З УКРАЇНСЬКИМ 

ПИСАНКАРСТВОМ ЯК ЗАСОБОМ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАНННЯ..17  

2.1. Визначення критеріїв, показників і рівнів обізнаності дітей з українським 

писанкарством………………………………….……………………….17 

2.2. Розробка та впровадження авторської методики з ознайомлення 

дошкільників з регіональними особливостями українського писанкарства. Аналіз та 

результати експериментального дослідження…………………………………....21 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ……………………………………………………..29 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………...31 

ДОДАТКИ……………………………………………………………………...36 

 

 

 

 

 



3 
 

ВСТУП 

 

Реформи, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність виховання 

національно свідомих громадян, які будуть справжніми та відданими патріотами 

своїй Батьківщині. Корені національного характеру, мислення та самосвідомості 

закладаються в дошкільному дитинстві. У цей період у дітей виховуються 

підвалини  національного  менталітету,  почуття  любові  до  свого народу. 

Нормативно-правові документи, що регламентують освітню діяльність 

сучасних закладів дошкільної освіти наголошують на важливості та потребі 

здійснення національного виховання дітей. Так, серед головних принципів 

«Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді» визначено 

національну спрямованість освіти, що виявляється в органічному поєднанні 

національної історії та традицій, збереженні та збагаченні культури українського 

народу. У Державному стандарті дошкільної освіти окреслені основні шляхи 

реформування національної освіти, що передбачають упровадження нових підходів 

до виховних систем, форм і методів виховання, які відповідали б потребам розвитку 

особистості, сприяли її всебічному розвитку. Відповідає вимогам Базового 

компонента дошкільної освіти парціальна програма «Україна – моя Батьківщина». 

Серед її головних завдань є виховання у дітей національних цінностей, 

шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, звичаїв та обрядів 

України. Тому у всіх закладах дошкільної освіти приділяється значна увага формам 

і  методам роботи з національного виховання дошкільників. 

Важливе місце у системі засобів національного виховання дошкільників 

посідає народне мистецтво, яке унікальним чином інтегрує у собі побутові, 

мистецькі та педагогічні традиції. У невичерпній спадщині духовної культури 

нашого народу є особлива, винятково важлива її частина – українське писанкарство. 

В українській народній писанці знайшли відображення явища історичного буття, а 

також відтворено своєрідність та специфічний сюжетний стиль різних етнічних 

територій країни. Палітра символів відображає регіональні етичні й естетичні 
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уявлення українців про писанкарство. Залучаючи дітей до скарбниці національної 

матеріальної й духовної культури, вони набувають уявлень про красу рідної землі, 

історію, культуру, традиції, звичаї та обряди українського народу, а також про 

регіональні особливості українського писанкарства. Українське писанкарство 

здавна привертає увагу дослідників неповторністю орнаментування, розписом та 

специфікою виготовлення, що упродовж століть панували в уяві нашого народу, 

пробуджуючи фантазію і спонукаючи до унікальної національної творчості. Перші 

науково-етнографічні розвідки про особливості розпису великодніх яєць здійснили 

українські дослідники-етнографи І. Ґурґула, М. Кордуба, М. Скорик, М. Сумцов, 

С. Таранущенко, В. Шухевич, В. Щербаківський тощо. У середині XX ст. науковці 

Е. Беняшівський, П. Литвинова, О. Воропай, С. Килимник та інші розкрили 

національне значення писанки в українських традиціях та обрядах.   

Проблемі регіональних особливостей розпису українських писанок кінця ХІХ 

– початку ХХ ст. присвячені праці сучасного дослідника В. Ткаченка. 

Ознайомлення дошкільників з декоративно-прикладним мистецтвом, народними 

ремеслами як засобом національного виховання висвітлено у дослідженнях 

А. Богуш, Т. Дубіч, Т. Єськової, Є. Лозинської, А. Калуської, Н. Лисенко та інших. 

Однак, попри значну кількість праць, присвячених різним аспектам національно-

патріотичного виховання дітей і молоді засобами декоративно-прикладного 

мистецтва, на сьогодні відсутнє наукове дослідження, в якому б було цілісно 

представлено методику ознайомлення дошкільників з регіональними 

особливостями українського писанкарства як засобом національного виховання. 

Отже, актуальність, теоретична і практична значущість окресленої проблеми, 

її недостатня розробленість у науковому просторі зумовили вибір теми 

дослідження: «Ознайомлення дошкільників з українським писанкарством як 

засобом національного виховання». 

Мета наукової роботи: теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність авторської методики ознайомлення дітей дошкільного віку 
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з регіональними особливостями українського писанкарства як засобом 

національного виховання. 

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження:  

1. Проаналізувати ретроспективний стан дослідження проблеми та висвітлити 

педагогічний потенціал українського писанкарства як засобу національного 

виховання дітей дошкільного віку.  

2. Схарактеризувати регіональні особливості українського писанкарства 

Наддніпрянщини та Слобожанщини.   

3. Визначити критерії, показники і рівні обізнаності дітей про українське 

писанкарство у закладах дошкільної освіти. 

 4. Розробити, впровадити та перевірити ефективність авторської методики з 

ознайомлення дітей дошкільного віку з регіональними особливостями українського 

писанкарства як засобом національного виховання.  

Об’єкт дослідження – процес національно-патріотичного виховання дітей 

дошкільного віку. 

Предмет дослідження – зміст, форми та методи ознайомлення дошкільників 

старшої вікової групи з регіональними особливостями українського писанкарства 

Наддніпрянщини та Слобожанщини у процесі національного виховання.  

Методи дослідження: теоретичні: аналіз психолого-педагогічної й 

методичної літератури з проблеми дослідження; емпіричні: бесіди, спостереження, 

аналіз продуктів діяльності дітей, експеримент; статистичні: методи математичної 

статистики з метою кількісного і якісного аналізу емпіричних даних й оформлення 

результатів експериментального дослідження.  

Структура дослідження: вступ, два розділи, список використаних джерел, 

додатки. 

Організація дослідження: дослідження проводилося на базі Диканського 

закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №1 «Ромашка» Диканської селищної ради 

Полтавської області.  
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РОЗДІЛ 1. 

 НАУКОВО-ТЕОЕРТИЧНІ ЗАСАДИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З УКРАЇНСЬКИМ ПИСАНКАРСТВОМ  ЯК 

ЗАСОБОМ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 

 

1.1. Ретроспективне вивчення проблеми традиційного писанкарства у 

наукових дослідженнях українських учених 

 

Серед видів українського народного розпису, як унікального явища 

художнього мистецтва, є своєрідні мальовничі мініатюрні писанки. Вони 

орнаментовані та розфарбовані настільки різноманітно, що сягаючи своїм корінням 

у далеку минувшину, не втратили актуальності наукового вивчення на сучасному 

етапі. Тому мистецтво писанки здавна привертало увагу етнографів, науковців, 

фольклористів та мистецтвознавців, і як старовинний звичай, і як прояв таланту 

народних майстрів.  

Історія походження писанок пов’язана з язичницьким культом, в якому 

славиться закон весняного пробудження. Традиція розписування яєць на Великодні 

свята передавалися поколіннями, починаючи з трипільської культури, після 

прийняття Київською Руссю християнства майже до середини ХІХ століття і тільки 

наприкінці його, почали з’являтися перші наукові вивчення. Такі етнологи, 

мистецтвознавці, як М. Біляшівський,  К. Скаржинська, М. Тарнавський, Богдан і 

Варвара Ханенки, Д. Щербаківський та інші почали робити перші наукові пошуки 

про традиційне писанкарство на теренах України. Дослідниками Д. Яворницьким, 

В. Ястребовим, М. Тарнавським та іншими проводилася ретельна робота із 

збирання унікального матеріалу в різних селах. У 1874 р. вперше звернув увагу на 

важливе значення писанкових узорів при вивченні українського орнаменту 

антрополог Хведір Вовк [12, c.336], а у 1881 р. видав свою наукову розвідку 

«Писанки» професор М. Сумцов [40, c.49], яку пізніше доопрацювали науковці 

В. Щербаківський [50, c.28] та С. Таранущенко [41, c. 449]. 
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У контексті вивчення проблеми про регіональні особливості українського 

писанкарства Наддніпрянщини (Київщина, Полтавщина) та Слобожанщини 

(Харківщина) зупинимось більш детально на їх науковому вивченні. Аналізуючи 

напрацювання дослідників про українське писанкарство Київщини, зазначимо, що 

найстаріше зібрання писанок в Україні від кінця ХІХ до ХХІ ст. за регіональним 

принципом, створене М. Біляшівським, братами Вадимом і Данилом 

Щербаківськими представлене у національному музеї українського народного 

декоративного мистецтва. Експозиція побудована за принципами хронології та 

регіональності. Тут представлені як давні, так і сучасні українські писанки, що дає 

можливість простежити еволюцію писанки, як виду народної творчості. 

Особливістю цієї колекції є те, що вона розкриває тенденції розвитку та занепаду 

писанкарства в Україні. У наш час, майстрині з Київщини О. Білоус та З. Сташук, 

володіючи різними техніками виготовлення писанок, реконструюють їх відповідно 

до особливостей різних регіонів України: Київщини, Чернігівщини, Полісся, 

Наддніпрянщини та ін.  

На Полтавщині теж велася ретельна робота з вивчення та збирання 

українських писанок. Доцільним для нашого дослідження є наукові напрацювання 

зачинателя вивчення писанкарства в Україні С. Кульжинського з Лубенщини, який 

у 1898 р. видав багатоілюстрований каталог «Опис колекції народних писанок». Це 

дозволило зберегти для вітчизняної етнології й мистецтвознавства значний фонд 

першоджерел. Ще одна унікальна колекція українських писанок була зібрана 

К. Скаржинською. Меценатка змогла описати розпис, виготовлення природних 

фарб з різних регіонів України і у 1906 р. передала свою колекцію до Полтавського 

краєзнавчого музею. Аналізуючи сучасні наукові доробки, ми не могли не 

торкнутися історії збірки писанок дослідниці полтавських писанок Г. Галян. 

Колекція має оригінали замальовок до фундаментального альбому писанок [14, 

с. 46-51]. Важливою науковою працею про регіональні особливості українського 

писанкарства Полтавщини є робота М. Пісцової «Полтавська писанка: пізнання 

через інтерактиви», де авторка висвітлює можливості ознайомлення дітей із 
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писанкарством за допомогою інтерактивних сучасних музейно-педагогічних 

методів і прийомів. Це досить поширений напрямок у навчанні та вихованні дітей, 

що має на меті прищепити любов до народної творчості, доторкнутися до 

історичних коренів писанкарства і ще раз довести, що писанка є невичерпним 

джерелом пізнання матеріальної та духовної культури українців [34, с.127-131]. 

Відомим дослідником писанкарства на Полтавщині є вчитель Карлівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів І. Ніколаєвський. Він не тільки вивчав 

історію, символіку і орнаментику писанкарства та збирав колекцію полтавських 

писанок, але й вчив дітей основам писанкарства. Також видав посібник з методики 

писанкового розпису, організовував виставки, популяризуючи мистецтво писанки.  

Проаналізуємо наукові праці про українське писанкарство Слобожанщини. 

Відомий дослідник С. Таранушенко у праці «Мистецтво Слобожанщини XVII–

XVIII ст.» представив унікальні ілюстрації писанок. У наш час, учені  С. Лігостаєва, 

Н. Пілюгіна, досліджуючи писанки Харківщини с. Валків наголошували, що 

пращури, малюючи витончені узори, могли підкреслити різним орнаментуванням 

та фарбами їх регіональні особливості. Цікавими науковими дослідженнями є праці 

В. Тітінюк. Дослідниця подала назви Слобожанських писанок та їх кольорові 

зображення до місцевого історичного музею як одного з небагатьох, що зберіг 

колекцію українських писанок кінця ХІХ – ХХ ст. Це дає можливість зробити 

певний аналіз та порівняти їх з писанками інших регіонів України [47, с. 48–49].  

У радянські часи, писанкарство, як вид українського прикладного мистецтва, 

було практично знищено. Етнографічних розвідок, наукових досліджень з 

проблеми українського писанкарства як засобу національного виховання в Україні 

тоді майже не відбувалося. Розробки методичних посібників з писанкарства для 

широкого загалу з’явилися лише в другій половині 90-х років ХХ ст., а саме праця 

Л. Гребінщикової та О. Данілевич «Методичні вказівки до курсу «Декоративно-

прикладне мистецтво. Мініатюрний живопис України. Писанки» [16, с. 10].  

Отже, аналіз наукової літератури свідчить, що писанкарство, як один із 

найдавніших видів народного декоративно-прикладного мистецтва у своєму 
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розвитку приходить декілька етапів відтворення, дослідження яких припадає на 

ХІХ – ХХ століття. На початку ХХ ст. науковці висвітлювали питання побутування 

писанкарства, способи оздоблення писанки за характерними ознаками певного 

регіону України, характеризували їх музейні колекції. У 60-х – 80-х рр. ХХ ст. дані 

про писанкарство представлено переважно в узагальнених працях істориків, 

мистецтвознавців і етнографів. Також епізодично з’являлися статті про писанки в 

наукових та науково-популярних журналах і збірниках. Сучасний етап 

характеризується посиленням зацікавленості науковців до вивчення писанкарства 

як на державному, так і на регіональному рівнях, значним зростання різнопланових 

публікацій, статей, монографій тощо. Проте варто зазначити, що нині відсутні 

комплексні узагальнюючі праці методичного змісту, щодо ознайомлення дітей 

дошкільного віку з українським писанкарством, його видами, техніками, 

орнаментальними узорами тощо. 

 

1.2. Характеристика регіональних особливостей українського 

писанкарства Наддніпрянщини та Слобожанщини 

 

Українське писанкарство разом з особливостями технологій виготовлення, 

орнаментації та символіки зберігає упродовж століть свої стилістичні та регіональні 

особливості. У контексті досліджуваної проблеми розкриємо регіональні 

особливості українського писанкарства Наддніпрянщини та Слобожанщини.  

Орнаментика традиційних українських писанок настільки різноманітна, що 

дозволяє дослідникам залежно від мети групувати її за територіально-

типологічними ознаками. Наприклад, вивчаючи регіональні особливості писанки, 

можна детально розглядати специфічні риси творів майстрів у локальних 

осередках. Регіональні відмінності проявляються в кольорових сполученнях або в 

домінуванні конкретних кольорів, в деталізації форм та композицій та в розподілі 

поверхні писанки на окремі композиційні блоки. Окрім того, регіональні 
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відмінності, що притаманні писанці проявляються і в поширенні знаків та символів, 

виключному використанню їх лише в окремих регіонах.  

Сьогодні, на основі локальних особливостей традиційної матеріальної та 

духовної культури й побуту народу, визначаються етнографічні райони 

писанкарства [25, с.232]. Більш узагальненим є регіональний розподіл, здійснений 

Т. Васильєвою: писанки Наддніпрянщини, Поділля, Полісся, Волині, Прикарпаття, 

Карпат. Детальний аналіз регіональної специфіки орнаментальних мотивів 

українських писанок розкрито дослідницею В. Манько у праці «Українська народна 

писанка», де наочно продемонстровано локальну спорідненість і характерні риси 

візерунків різних регіонів, зокрема Київщини, Полтавщини, Харківщини [30, с.60]. 

Зупинимося на регіональних особливостях українських писанок 

Полтавщини. Вони мали симетричний поділ (або без нього) чорного, вишневого, 

іноді зеленого суцільного тла, по якому вільно розкидані обкреслені білим 

контуром рослинні мотиви: «дубове листя», «ружі», «тюльпани» білого,  жовтого 

чи червоного кольорів. Світлими були писанки, у яких по білому, червоному, 

жовтому або світло-зеленому тлу досить товстим білим контуром обкреслювали 

крупні рослинні чи геометричні орнаменти, розфарбовані у два-три кольори. 

Традиційними фарбами була червона, зелена і жовта. Писанки Полтавщини мають 

різноманітну символіку: рослинні мотиви – «дерево життя», у вигляді дерева з 

трьома гілочками у вазоні, квітка, дубовий листочок, пагінці; орнітоморфні мотиви 

– «сороки», «півники», «голуби», «баранці», «баранячі ріжки», а також різні мотиви 

квітів, «гусячі лапки», «рожа», «сосонка» й інші [44, с.63].   

Кожна писанка на Полтавщині мала свою місцеву назву рослинного 

орнаменту: «хмелик», «кленовий лист», «бруньки»; геометричного орнаменту: 

безконечник, восьмикутні зірки, скісні хрести та тваринного орнаменту: «шулині», 

«гусячі лапки», «качині лапки». Так, у Пирятинському повіті в с. Каплинцях і в 

інших селах губернії орнамент розміщували поперечними пасочками і писанку 

називали «торчова», «рожа». Такий різноманітний поділ міг бути в кожному селі. У 

м. Луком’є Лубенського повіту розписували писанки триколірно: чорне тло і 
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жовтий, зелений рослинний орнамент: шести і восьмипелюсткові «рожі», або 

декілька вертикальних смуг. У Лубнах теж писали восьмикутні «рожі», але промені 

їх викінчували невеличкими трикутниками, традиційно писали «сорококлин», а 

орнамент був у вигляді скісних хрестів, тому називали «сорочі стрілки» жовтого, 

зеленого, червоний кольорів. Писанки с. Гудими Лохвицького повіту оздоблювали 

промінним сонцем і називали «промінчики», «жоржини».  

Як бачимо, саме таку орнаментику та кольорову гамму українських писанок 

використовували на землі наших пращурів і саме такі назви зафіксовані людьми 

минулих часів. Тому, ми не маємо права ці місцеві орнаменти називати своїми 

сьогоденними назвами, бо втрачається першооснова творчості.  

Розкриємо регіональні особливості українського писанкарства 

Наддніпрянщини. Зауважимо, що кольорова гама та орнаментування писанок 

Київщини дуже схоже із писанками Полтавщини. Проте, для Київщини притаманне 

збереження прадавніх елементів: «безконечник», «гребінець», «вітрячок» і розпис 

відрізняється тяжінням до м’яких червоних тонів, рожево-червоні, деколи жовті на 

темно-бордовому, коричневому або зеленому тлі [44, с.63].  Вони були не дуже 

яскраві. Теплі кольори писанки свідчили про те, що вона пов’язана із сонцем. 

Використовувалися рослинні мотиви і дзеркальну симетрію, тобто ділилися на 

чотири частини. Зазвичай можна зустріти ніжний солярний орнамент або 

рослинний, а от геометричні мотиви – рідкість. Символ «дерево життя» також 

набував поширення в орнаменті писанок Київщини. Зображення були дуже 

реалістичними, з часом перейшли на абстрактні, трансформувавшись у тризуби. 

Найбільш розповсюджені стилізовані польові квіти («дзвоники», «тюльпани», 

«хмелики», «ружі»), безконечники або хвилясті лінії, «берегиньки», «трироги».  

Відповідно до мети нашого дослідження розкриємо регіональні особливості 

українського писанкарства Слобожанщини. У цьому регіоні використовувалися 

природні фарбники, переважно темного кольору. Писанки розписували у теплій 

гамі коричневого, оливкового орнаментування на чорному тлі, а світлі – зеленими, 

рожевими, жовтими кольорами різного орнаменту і тла; гірчичний, коричневий на 
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чорному тлі. Орнамент був рослинний: калинове, яворове, дубове листя в 

оздобленні жовтої «сосонки». Дво або чотири дільне тло писанок заповнювалося 

обведеним товстим білим контуром з крупними мотивами «листя калини», 

«вітрячки», «сонячний вітер» тощо. На Харківщині, як і в інших регіонах, були свої 

особливі узори. Так, наприкінці ХІХ ст. в с. Ямне Богодухівського повіту 

найпоширенішими були «дорожки», «хрестики», «зірки», а у с. Пархомівка 

«вуздечка», «сосонка», «млинки» [11, с.431-433] і мали такі назви: «рожа», 

«вазони», «безконечник»; «юрок», «яблуня», «сонце», «спіраля». Були своєрідні 

(місцеві) назви: «вишневий лист безпоясниця», «рожевка на дві рожі», «шолудивка 

по жовтому полю» [48, c.48-49]. У цілому, на Слобожанщині були свої стилістичні 

особливості розпису великодніх писанок, які мали завершену композицію зі 

стилізованих форм і гармонійне співвідношення кольорів [44, с.63].   

Як бачимо, характеристика класифікації українського писанкарства 

Наддніпрянщини та Слобожанщини дає підстави говорити про неповторність 

колористики, орнаментування та символічного значення цього унікального виду 

народного мистецтва. Проте, потрібно зауважити, що сьогодні українське 

писанкарство є досить доступним і тому відбувається повсюдне запозичення раніше 

територіально локалізованих способів декорування яєць. Це спричиняє 

нівелювання регіональної специфіки, що врешті решт негативно впливає на її 

унікальність, тобто, зменшує художню цінність українського писанкарства загалом. 

Отже, здійснюючи характеристику регіональних особливостей українського 

писанкарства ми можемо стверджувати про його унікальність та неповторність на 

кожній етнічній території України. Лише дбайливе ставлення, починаючи з 

раннього дитинства до історично складених писанкових традицій і збереження 

існуючих регіональних відмінностей може забезпечити українському писанкарству 

успішне майбутнє. Ознайомлюючи дітей з писанками Наддніпрянщини та 

Слобожанщини у освітньому просторі закладів дошкільної освіти, педагоги 

зможуть реалізувати першочергові завдання національного виховання. 
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1.3. Педагогічний потенціал українського писанкарства як засобу 

національного виховання дошкільників  

 

У Законі України «Про дошкільну освіту», «Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді», Державному стандарті дошкільної 

освіти, програмах «Дитина», «Впевнений старт», «Українське дошкілля» та інших 

окреслені стратегічні завдання виховання у дітей любові до Батьківщини на основі 

національних і загальнолюдських цінностей. У Базовому компоненті дошкільної  

освіти наголошується на тому, що формування у дошкільників народознавчої 

компетентності є важливим завданням, адже вона є складовою  життєвої  

компетентності  й передбачає прилучення дитини до системи цінностей, культури і 

традицій українського народу, виховання шанобливого ставлення до його надбань. 

Педагогічне значення народних традицій полягає в тому, що вони є 

результатом виховних зусиль багатьох поколінь і виступають важливим засобом 

національного виховання дітей. Аналіз наукових праць М. Верховинця, О. Воропая, 

С. Килимника, О. Пчілки, С. Русової, В. Сухомлинського, М. Стельмаховича, 

К. Ушинського та інших переконливо довели, що залучення дітей до народної 

культури, історії та мистецтва повинно розпочинатися з малечку.  

Сьогодні мистецтво розпису писанки є одним із найцікавіших явищ 

української культури, а застосування цього виду декоративно-прикладного 

мистецтва в освітньому просторі закладів дошкільної освіти сприятиме вихованню 

в дітей поваги до культурної спадщини своєї країни, формуванню естетичних 

смаків, національної свідомості. Роль українського писанкарства у національному 

вихованні дітей, неможливо переоцінити. 

Знання свого родоводу, історичних та культурних надбань предків необхідні 

не лише для піднесення національної гідності, а й для використання кращих 

традицій у практиці виховання дітей. Найважливішою умовою, що забезпечує 

підвищення ефективності знань з основ писанкарства, вважається залучення дітей 
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дошкільного віку до практичної діяльності, яка максимально уможливлює 

самостійну активність і творче ставлення до власних виробів.  

Педагогічна наука надає великого виховного значення народному мистецтву, 

яке зацікавлює дітей, сприяє розвитку естетичних захоплень і суджень. Вивчення 

творів народного декоративного мистецтва формує у дітей перші образні уявлення 

про Батьківщину й мистецтво, сприяє вихованню національних почуттів, заохочує 

до світу прекрасного, творчості.  

Доцільним для нашого дослідження буде думка українських науковок 

Н. Побірченко та Н. Рогальської щодо проблеми ознайомлення дошкільників з 

українськими традиціями. Вчені звертають увагу на те, що педагогам необхідно 

самостійно добирати матеріал, максимально наближений до місцевих традицій, які 

за змістом є складовою загальнонаціональної культури: «…кожний вихователь 

дошкільного закладу має широкі можливості створення власної системи роботи, 

концепції використання народознавства. Матеріал повинен добиратися відповідно 

до регіональних особливостей, адже і традиції можуть бути різними навіть у 

сусідніх селах, не кажучи вже про області» 35, с. 5.  

Не дивлячись на те, що у кожному регіоні, й навіть у кожному селі були 

неповторні, самобутні орнаменти, найяскравіше відображали самобутність та 

регіональну особливість кожного куточка України –  виключно писанки. Народний 

досвід національного виховання завжди підкреслював роль українських традицій, 

звичаїв, обрядів та декоративно-прикладного мистецтва у формуванні практичних 

навичок дітей. Тому в роботі з дітьми старшого дошкільного віку необхідно 

звертати увагу на своєрідність, неповторну красу та регіональні особливості 

кожного виробу, надавати можливість застосовувати набуті знання у практичній та 

творчій діяльності. Це, у свою чергу, сприятиме формуванню позитивного 

ставлення до народного мистецтва, поваги до праці інших, до рідного краю.  

Оригінальні орнаменти писанок не тільки мають свою витонченість та 

гармонійність, вони несуть прадавні символи природи, єднають з традиціями 

минулого. Розмальовуючи писанки, у дітей формуються уявлення про народну 
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символіку, традиції розписування писанок як оберегу, виховується інтерес до 

декоративно-прикладного мистецтва України, зосередженість, бажання вкласти 

частину своєї праці в українські традиції. Тому творчу діяльність дітей, під час 

ознайомлення їх з писанками, можна розділити на два етапи. Перший етап: це 

вивчення традиційних писанок українського народу, формування знань про 

символіку знаків, кольорів. Другий етап: творчий, відтворення за допомогою 

архаїчних знаків на білому тлі власних думок та побажань. Формування у дітей 

навичок розпису писанок у такій техніці, дає можливість самостійно писати у 

подальшому воскові писанки.  

У старшому дошкільному віці з’являються можливості для опосередкованого 

засвоєння дітьми знань, які виходять за межі їхнього життєвого досвіду та 

безпосереднього сприймання, є далекими в просторі й часі. Тому, на нашу думку, 

саме традиції, звичаї, обряди є найкращим засобом ознайомлення їх з українським 

писанкарством Наддніпрянщини та Слобожанщини. Загальний оптимістичний 

настрій писанок цих етнічних територій, знаки та символи орнаменту, які 

символізують любов до природи, людей, світу сприяють емоційному піднесенню 

дітей старшого дошкільного віку. Вивчення українського писанкового орнаменту 

Полтавщини, Київщини та Харківщини допомагає розвинути художній смак, 

здатність тонко і точно сприймати властивості та явища навколишнього світу, 

вміння спостерігати та аналізувати. Окрім того, регіональні особливості 

українських писанок допомагають дітям зрозуміти, як саме народні митці 

відтворювали навколишній світ, втілювали певні ідеї за допомогою образів, 

символів, знаків, кольорів різних регіонів України. У дітей дошкільного віку під час 

роботи з писанками розвивається дрібна моторика пальців рук, формуються 

уявлення про кольори, їх відтінки, що сприяє сенсорному вихованню, розвиваються 

психічні процеси: увага, пам'ять, мислення; поповнюється та розширюється 

словниковий запас слів; закріплюються знання про рослинний та тваринний світ, а 

також про геометричні фігури, лічбу. 
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Таким чином, писанки є важливою складовою української культури та 

народних традицій, яка формує почуття приналежності до свого народу, його 

традицій, мистецтва, історії. У дітей виготовлення писанок розвиває не лише 

творчість, а й естетичні смаки, формує шанобливе ставлення до праці, народних 

ремесел, вчить пишатися етнонаціональними традиціями. Українське писанкарство 

Наддніпрянщини та Слобожанщини має великий виховний потенціал і може 

виступати головним засобам національного виховання дошкільників. Виховання 

дошкільників на національно-культурних традиціях українського народу 

забезпечує їх прилучення до високих духовних і матеріальних надбань свого 

народу, засвоєння і примноження кращих звичаїв, моральних норм, естетичних 

цінностей та інших елементів культурної спадщини, кращих психічних якостей 

українського народу, специфіки його емоційної та інтелектуальної сфери, що 

зберігаються нацією, розвиваються і передаються протягом століть. 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З УКРАЇНСЬКИМ 

ПИСАНКАРСТВОМ ЯК ЗАСОБОМ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАНННЯ 

 

2.1. Визначення критеріїв, показників і рівнів обізнаності дітей з 

українським писанкарством 
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З метою визначення рівня обізнаності дошкільників з українським 

писанкарством нами була розроблена експериментальна частина дослідження, яка 

складалася з констатувального, формувального та контрольного етапів. На 

констатувальному етапі ми з’ясовували рівень обізнаності дітей про українське 

писанкарство (бесіди, спостереження, дидактичні ігри); розробляли критерії, 

показники та рівні обізнаності дітей. На формувальному етапі – з метою підвищення 

рівня обізнаності дошкільників з регіональними особливостями українського 

писанкарства розроблялася та впроваджувалася авторська методика. На 

контрольному етапі – здійснювався аналіз результатів експериментального 

дослідження. Базою проведення педагогічного експерименту був Диканський 

заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 «Ромашка» Диканської селищної ради 

Полтавської області. Діти старших вікових груп «Веселка» (25 дітей) та 

«Журавлик» (25 дітей), по два вихователі, а також батьки. Усього в дослідженні 

брало участь 50 дітей дошкільного віку, 4 вихователі та 73 батьків. Відповідно до 

мети нами були розроблені завдання констатувального етапу: виявити рівень 

обізнаності дошкільників з українським писанкарством; визначити місце і роль 

українського писанкарства в освітньому просторі ЗДО як засобу національного 

виховання дошкільників. Теоретичний аналіз психолого-педагогічної, 

народознавчої літератури, програм «Дитина», «Українське дошкілля, «Впевнений 

старт» дозволив нам визначити критерії, показники та рівні обізнаності дітей 

старшого дошкільного віку з українським писанкарством як засобом національного 

виховання. Так, нами було визначено такі критерії: когнітивний, народознавчо-

регіональний, продуктивно-творчий.  

Когнітивний критерій характеризувався такими показниками: знання дітей 

про звичаї і традиції українського народу  щодо підготовки і святкування 

Великодня; про давні українські традиції розписувати (розфарбовувати) курячі 

яйця до свята Пасхи; про історію писанкарського мистецтва; про різновиди писанок 

(крашанки, писанки, дряпанки, крапанки, мальованки тощо), види орнаментування 

та їх елементи, спеціальні інструменти, що застосовують писанкарки, послідовність 
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виконання роботи. Показниками народознавчо-регіонального критерію слугували: 

знання про кольори та малюнки, які характерні для писанок Наддніпрянщини і 

Слобожанщини, про символічне значення кольорів, які використовуються у 

писанкарстві цих регіонів (Полтавщина – жовтий, червоний, зелений, чорний, 

Харківщина – чорний, темно-червоний, зелений, Київщина – чорний, рожевий, 

жовтий, зелений); про створення (одержання) природних барвників; уміння 

диференціювати писанки за орнаментальним узором і кольоровою гамою регіонів 

України (Полтавщина – людиноподібний, тваринний, рослинний, геометричний 

орнамент; Київщина – фітоморфний орнамент; Харківщина – рослинний 

писанковий візерунок).  Для продуктивно-творчого критерію властиві такі 

показники: дитина бере активну участь у створенні робіт української писанки, 

показуючи вміння та навички її оздоблення відповідно до регіональних 

відмінностей; дитина проявляє творчість, естетичний смак; використовує писанки 

у самостійній ігровій діяльності.  

На основі вищезазначених критеріїв і показників було схарактеризовано рівні 

обізнаності дошкільників з українським писанкарством (високий, середній, 

низький). 

Вирішуючи завдання констатувального етапу дослідження, ми визначали 

рівні обізнаності дітей старших вікових груп за усіма критеріями. Так, відповідно 

до першого критерію нами була проведена бесіда на тему: «Писанка, писанка – 

гарна як квітонька» про різні види українських писанок (Додаток А). 

Спостереження дало нам можливість з’ясувати чи виявляють діти знання і бажання 

знайомитися з писанками, чи мають уявлення про особливості її виготовлення. 

Наприкінці бесіди ми аналізували відповіді дітей і з’ясували, що не всі розуміли 

запропонований матеріал, певні труднощі виникали під час пояснення. З метою 

визначення рівня обізнаності дітей за другим критерієм, ми провели бесіду на тему: 

«Писанки Полтавщини, Київщини, Харківщини» (Додаток Б). Для з’ясування, чи 

орієнтуються діти у регіональних відмінностях розписування писанок 

Наддніпрянщини та Слобожанщини були підібрані зразки писанок Полтавщини, 
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Харківщини та Київщини. Вони мали суттєві орнаментальні відмінності і діти 

могли б їх розрізнити, якщо вихователі давали такі знання. Проте, у дітей виникали 

певні труднощі у визначенні правильної назви писанок. 

З метою визначення рівня знань дітей за третім критерієм, нами була проведена 

дидактична гра «Писанки моєї родини» (Додоток В). Під час гри дітям потрібно 

було пригадати, як саме розписують писанки в їх родинах. Ми створили три 

команди «Крашанки», «Крапанки», «Мальованки». На столах поклали паперові 

писанки білого кольору для кожної дитини, фарби та пензлики, а посередні кожного 

столу зразок писанки відповідно до назви команди. Кожна дитина розмальовувала 

писанку подібну до зразка. Хто швидше виконав завдання, того команда і 

вигравала. Проте, діти багато часу витрачали на прийняття рішення, як саме 

потрібно розписувати писанки. 

Спостереження показали, що переважна більшість дітей не знала про 

українське писанкарство, його історію, не розуміла особливостей орнаментування, 

призначення та не охоче застосовували їх у самостійній ігровій діяльності 

(Додоток Г). Це дає підстави стверджувати, що діти не співвідносили українське 

писанкарство з традиціями українського народу, а значить і використовували його 

зрідка. Проведена робота дала нам можливість проаналізувати рівні обізнаності 

дошкільників з українським писанкарством. Статистична обробка даних, 

отриманих упродовж констатувального етапу педагогічного експерименту 

засвідчила, що обізнаність дітей з українським писанкарством сформована 

переважно на низькому і середньому рівнях ( 28% і 64% у ЕГ, 32% і 56% у КГ) і 

лише в незначної частини (8% в ЕГ, 12% в КГ) – на високому рівні. Констатування 

переважно низького і середнього рівнів сформованості обізнаності дошкільників з 

українським писанкарством на цьому етапі педагогічного експерименту 

підтвердило актуальність і доцільність проведення дослідження. Результати 

констатувального етапу представлено у таблиці 2.1.1. та діаграмі 2.1.1. 
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Таблиця 2.1.1. 

Рівень обізнаності дітей старших вікових груп «Веселка» та «Журавлик» з 

українським писанкарством на констатувальному етапі за трьома критеріями  

Критерії 

ЕГ «Веселка» (25 дітей)  КГ Журавлик» (25 дітей) 

Рівні Рівні 

високий середній низький високий середній низький 

когнітивний  
2 особи 

(8%) 

7 осіб 

(28%) 

16 осіб 

(64%) 

3 особи 

(12%) 

8 осіб 

(32%) 

14 осіб 

(56%) 

народознавчо-

регіональний 

1 особа 

(4%) 

6 осіб 

(24%) 

18 осіб 

(72%) 

1 особа 

(4%) 

9 осіб 

(36%) 

15 осіб 

(60%) 

практично-

творчий 

3 особи 

(12%) 

4 осіб 

(16%) 

18 осіб 

(72%) 

2 особи 

(8%) 

8 осіб 

(32%) 

15 осіб 

(60%) 

 

 

Рис. 2.1.1.  Рівень обізнаності дітей старших вікових груп «Веселка» та «Журавлик» з 

українським писанкарством на констатувальному етапі за трьома критеріями  

Також ми з’ясували, що у роботі вихователів є невідповідність між 

усвідомленням ними ролі української писанки у національному вихованні та 

реальним втіленням елементів писанкарства у практичну діяльність дітей (Додоток 

Д). На заняттях вони мало ознайомлювали їх з регіональними особливостями 

писанок, а відтак, не вирішували завдань національного виховання, зазначених у 

Базовому компоненті дошкільної освіти. 
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Отже, результати констатувального етапу дослідження довели необхідність 

розробки та впровадження на формувальному етапі авторської методики щодо 

ознайомлення дошкільників з регіональними особливостями українського 

писанкарства як засобом національного виховання. 

 

2.2. Розробка та впровадження авторської методики з ознайомлення 

дошкільників з регіональними особливостями українського писанкарства. 

Аналіз та результати експериментального дослідження 

  

З метою формування уявлень дітей про регіональні особливості українського 

писанкарства нами розроблялася та впроваджувалася авторська методика. 

Ґрунтуючись на результатах констатувального експерименту та на основі 

теоретичного аналізу проблеми дослідження, нами був проведений формувальний 

етап дослідження, який мав такі завдання: розробити авторську методику з 

ознайомлення дошкільників з регіональними особливостями українського 

писанкарства; впровадити серію занять з ознайомлення дошкільників з 

регіональними особливостями українського писанкарства як засобом 

національного виховання в освітній простір закладу дошкільної освіти (писанки 

Наддніпрянщини та Слобожанщини); здійснити аналіз та обробити результати 

експериментального дослідження. 

Спираючись на результати рівня обізнаності дошкільників про регіональні 

особливості українського писанкарства на констатувальному етапі дослідження ми 

обрали групу «Веселка», як експериментальну (ЕГ), а групу «Журавлик» як 

контрольну (КГ), де працювали вихователі за програмою закладу дошкільної освіти 

«Впевнений старт». З метою реалізації наведених вище завдань на формувальному 

етапі ми цілеспрямовано ознайомлювали дошкільників ЕГ «Веселка» з 

регіональними особливостями українського писанкарства, як засобом 

національного виховання. Дотримувалися принципів послідовності, системності та 

регіонального підходу. Відповідно до першого завдання формувального етапу 
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експерименту ми розробили алгоритм дій, тематику і конспекти занять, добрали 

дидактичні, сюжетно-рольові та українські народні ігри, а також низку виховних 

заходів для дітей, вихователів та батьків. Так, на початку ми підібрали серію бесід, 

ігор, відео-презентацій про те, як саме відбувалася підготовка українців до 

Великодня: заготівля влітку кори дерев, цибулинного лушпиння, овочів для 

отримання природних фарб; підбір дерев’яних паличок для писачків; виготовлення 

восени свічок з бджолиного воску, збирання навесні яєць. Перелік форм роботи та 

види діяльності представлений у таблиці 2.2.1. 

Таблиця 2.2.1. 

Форми роботи та види діяльності з дітьми ЕГ «Веселка»  

№  

п/п 

Період 

роботи 

Види діяльності Форми роботи 

1. Серпень Заготівля кори та листя з дерев дубу, 

яблуні, вишні, а також   цибулинного 

лушпиння, овочів (буряк, морква) для 

отримання природних фарб під час 

розфарбовування писанок. 

1.Бесіда на тему: «Готуємось до 

свят!»; 

2.Дидактична гра «З якого дерева 

листочок»; 

3.Дидактична гра «Підбери 

потрібні овочі». 

2. Вересень, 

жовтень, 

листопад. 

Підбір дерев’яних дощечок для 

писачків, плетіння кошиків; збирання 

бджолиного воску для нанесення 

орнаменту, заготовка дерев’яних 

писанок. 

1. Бесіда на тему: «Збираємо віск у 

бджіл-трудівничок»; 

2. Дидактична гра «Про що 

дізнався розкажи!»; 

3. Відео-презентація на тему: 

«Жив-був писачок». 

3. Квітень Збирання навесні зразків для 

виготовлення писанок до Свята Пасхи 

(видувних, дерев’яних). 

1.Бесіда на тему: «Чекаємо 

Великоднього дива!»; 

2. Відео-презентація на тему: 

«Розписуємо писанки». 

   

Як бачимо, кожен місяць був присвячений певним видам діяльності. Проведені 

бесіди, дидактичні ігри, перегляд відео-презентацій надавав можливість перейти до 

виконання наступного завдання: формування у дітей дошкільного віку знань про 

регіональні особливості українського писанкарства (писанки Наддніпрянщини та 

Слобожанщини). 

Розкриємо поетапність роботи з формування знань про регіональні 

особливості українського писанкарства у дітей ЕГ «Веселка». Форми (заняття, 
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екскурсії, майстер-класи), методи (бесіди, читання художньої літератури, ігрова 

діяльність, інформаційно-комунікативні технології, демонстраційні, виготовлення 

продукту діяльності дітей та ін.) та прийоми добирались відповідно до показників 

кожного критерію. 

З метою формування обізнаності дітей за показниками першого критерію, 

нами було проведено три заняття про основні різновиди української писанки, як 

національного символу  України. Перше заняття було присвячене темі: «Українська 

писанка – національний символ» (Додоток Ж). Мета заняття полягала у тому, щоб 

сформувати у дошкільників уявлення про свято Великодня і традиції його 

святкування; ознайомити з різновидами писанок. Ми використовували словесні, 

ігрові, практичні методи, а також інформаційно-комунікативні засоби навчання, які 

дозволяли нам сформувати у дошкільників знання про писанки. Діти, поділившись 

на підгрупи, вчилися малювати різні орнаменти: «безконечник», «сосонки», 

ознайомлювалися із символікою знаків. Це поглиблювало уявлення дітей про 

різновиди писанок. 

Наступне заняття було присвячене темі: «Нетрадиційні крапанки» 

(Додоток З). Мета полягала у тому, щоб навчити дітей прикрашати яйця різними 

кольорами, робити крапанки, ознайомити їх з особливостями виготовлення. Захід 

проводила місцева майстриня Г. Данько. Вона вчила унікальній техніці та 

розповідала про природні фарби для крапанок. Діти ставили білі цяточки на білому 

яйці, наводячи контури орнаментом, а по цих контурах воском, використовуючи 

писачок, робили маленькі цяточки. Потім занурювали яйце в різні фарби і 

намагалися надати цяточкам світлого відтінку, зафарбовуючи спочатку яйце в 

жовтий колір. На цьому тлі виконували воском цяточки і тоді занурювали в темну 

фарбу. Для дітей важливо було показати їх своїй родині.  

Останнє заняття ми присвятили темі: «Бісерка» (Додоток К). Воно мало на 

меті сформувати знання та вдосконалити навички виконання схем до пасхальних 

яєць. Розвивати естетичний та художній смак під час підбору схем та кольорів 

бісерок. На занятті ми використовували різні методи та прийоми, які б дали нам 
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можливість сформувати у дошкільників ЕГ «Веселка» знання про різновиди 

писанок. Це були словесні методи та прийоми (вступна та заключна бесіда, 

опитування), ігрові методи (дидактичні ігри на закріплення знань дітей) та 

прийоми, а також практичні методи та прийоми (виготовлення писанок). 

Ознайомлюючи дітей з особливостями святкування Великодня, ми вчили 

оздоблювати яйце мозаїкою з бісеру. Ми намагалися прищепити любов і повагу до 

праці.  

Отже, під час проведення цих занять, ми розвивали у дітей естетичний смак, 

виховували шанобливе ставлення до українських народних звичаїв і тим самим 

реалізовували головні завдання національного виховання.  

З метою формування обізнаності дітей за показниками другого критерію ми 

знайомили їх з регіональними особливостями українського писанкарства (писанки 

Наддніпрянщини та Слобожанщини). Провели екскурсію на тему: «Українське 

писанкарство Полтавщини, Київщини, Харківщини» до Полтавського краєзнавчого 

музею імені В. Кричевського. Оскільки у цьому заході брали участь й батьки, то 

нам вдалося об’єднати усіх учасників експерименту і сформувати уявлення про 

регіональні особливості писанок. Екскурсовод М. Пісцова провела майстер-клас з 

виготовлення писанок. Діти дізналися про історію виникнення та різновиди 

писанок, зупинившись на регіональних особливостях Полтавщини. Дошкільникам 

сподобалися писанки Харківщини. Регіональна особливість писанок Київщини 

вразила розписом у вигляді зірочок, трикутничків чорного, рожевого кольорів.  

Зауважимо, що ефективність набутих дошкільниками знань залежить не тільки 

від їх кількості, але й від якості та вміння дітей застосовувати ці знання у практичній 

діяльності та у повсякденному житті. З метою формування обізнаності дітей за 

показниками третього критерію, ми закріплювали їх знання про регіональні 

традиції писанкарства, залучивши їх до активної участі у виготовленні писанок. 

Розроблений майстер-клас на тему: «Традиції писанкарства Диканьщини» був 

проведений у Диканському історико-краєзнавчому музеї імені Д. Гармаша. Головна 

мета полягала у тому, щоб сформувати вміння та навички розписування писанок. 
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Діти порівнювали писанки Харківщини та Київщини, називали відмінності розпису 

та кольорів, проявляючи творчість, естетичний смак, що дало нам можливість 

реалізувати завдання з національного виховання. 

Заключною формою роботи було відвідування дітьми ЕГ «Веселка», 

вихователями та батьками свята на Театральній площі м. Полтави фестивалю 

«Великодня писанка». До підготовки долучилися як діти ЕГ, так і їхні батьки, які 

власними руками виготовляли писанки, прикрашали кошики рушниками.  

Після експериментального дослідження нами був здійснений аналіз показників 

рівня обізнаності дітей з українським писанкарством в ЕГ «Веселка» до та після 

впровадження авторської методики. Дані представили у табл. 2.2.2. 

Таблиця 2.2.2. 

Рівень обізнаності дітей ЕГ «Веселка» з українським писанкарством за трьома 

критеріями до та після експерименту 

Критерії 

ЕГ «Веселка» (25 дітей)  ЕГ «Веселка» (25 дітей) 

До експерименту Після експерименту 

Рівні Рівні 

високий середній низький високий середній низький 

когнітивний  2 особи 

(8%) 

7 осіб 

(28%) 

16 осіб 

(64%) 

8 осіб 

(32%) 

12 осіб 

(48%) 

5 осіб 

(20%) 

народознавчо-

регіональний 

1 особа 

(4%) 

6 осіб 

(24%) 

18 осіб 

(72%) 

10 осіб 

(40%) 

13 осіб 

(52%) 

2 особи 

(8%) 

практично-творчий 
3 особи 

(12%) 

4 осіб  

(16%) 

18 осіб 

(72%) 

12 осіб 

(48%) 

11 осіб  

(44%) 

2 особи 

(8%) 

 

Як бачимо, аналіз даних дозволяє відзначити покращення результатів у ЕГ 

«Веселка» та побачити динаміку їх розвитку протягом експерименту. 

З вихователями також була проведена бесіда на тему: «Ознайомлення 

дошкільників з регіональними особливостями українського писанкарства як 

засобом національного виховання» (Додаток Л). Ми разом з вихователями 

обговорювали зміст занять, методику ознайомлення дошкільників з українським 

писанкарством, принципи добору різних видів роботи з дітьми. 
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На контрольному етапі педагогічного експерименту проаналізовано й 

узагальнено результати роботи. Для характеристики динаміки сформованості 

обізнаності дітей з українським писанкарством зіставлено результати, отримані на 

констатувальному та контрольному етапах педагогічного експерименту, який 

представлено у табл. 2.2.3. і 2.2.4 відповідно.  

Таблиця 2.2.3. 

Рівень обізнаності дітей ЕГ «Веселка» та КГ «Журавлик» з регіональними особливостями 

українського писанкарства на контрольного етапі за трьома критеріями 

Критерії 

ЕГ «Веселка» (25 дітей)  КГ Журавлик» (25 дітей) 

Рівні Рівні 

високий середній низький високий середній низький 

когнітивний  
8 осіб 

(32%) 

12 осіб 

(48%) 

5 осіб 

(20%) 

5 осіб 

(20%) 

9 осіб 

(36%) 

11 осіб 

(44%) 

народознавчо-

регіональний 

10 осіб 

(40%) 

13 осіб 

(52%) 

2 особи 

(8%) 

4 особи 

(16%) 

8 осіб 

(32%) 

13 осіб 

(52%) 

практично-

творчий 

12 осіб 

(48%) 

11 осіб  

(44%) 

2 особи 

(8%) 

3 особи 

(12%) 

9 осіб 

(36%) 

13 осіб 

(52%) 

 

Аналізуючи результати рівнів знань дітей ЕГ «Веселка» на контрольному етапі 

ми зробили такі висновки: знання дітей про українське писанкарство: високий 

рівень – 32%, середній рівень – 48%, низький – 20%; уміння визначати регіональні 

особливості українського писанкарства: високий рівень – 40%, середній рівень – 

52%, низький рівень – 8%; сформованість навичок виконувати розпис писанок 

Полтавщини, Київщини, Харківщини: високий рівень – 48%, середній рівень – 44%, 

низький – 8%. Аналізуючи результати рівня знань КГ «Журавлик» на 

формувальному етапі: високий рівень – 20%, середній рівень – 36%, низький – 44%; 

уміння дітей визначати регіональні особливості українського писанкарства: 

високий рівень – 16%, середній рівень – 32%, низький рівень – 52%; сформованість 

у дітей навичок виконувати розпис на писанках Полтавщини, Київщини, 

Харківщини:  високий рівень – 12%, середній рівень – 36%, низький – 52%. 
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Таблиця 2.2.4. 

Узагальнені результати експериментальної роботи (приріст у %) 

Критерії, показники, рівні сформованості обізнаності дітей з 

українським писанкарством 

Групи 

ЕГ (25 

осіб) 

КГ(25 

осіб) 

Когнітивний критерій: 
- високий (діти виявляють знання про звичаї і традиції українського народу  щодо 

підготовки і святкування Великодня; про давні українські традиції розписувати 

(розфарбовувати) курячі яйця до свята Пасхи; про історію писанкарського мистецтва; про 

різновиди писанок (крашанки, писанки, дряпанки, крапанки, мальованки тощо), види 

орнаментування та їх елементи, спеціальні інструменти, що застосовують писанкарки, 

послідовність виконання роботи). 

- середній (частково демонструють знання про звичаї і традиції українського народу  

щодо підготовки і святкування Великодня; про давні українські традиції розписувати 

(розфарбовувати) курячі яйця до свята Пасхи; про історію писанкарського мистецтва; про 

різновиди писанок (крашанки, писанки, дряпанки, крапанки, мальованки тощо), види 

орнаментування та їх елементи, спеціальні інструменти, що застосовують писанкарки, 

послідовність виконання роботи). 

- низький (виявляють поверхові знання про звичаї і традиції українського народу  

щодо підготовки і святкування Великодня; про давні українські традиції розписувати 

(розфарбовувати) курячі яйця до свята Пасхи; про різновиди писанок, види 

орнаментування, послідовність виконання роботи). 

 

+24% 

 

 

 

+20% 

 

 

 

 

- 44% 

 

+8% 

 

 

 

+4% 

 

 

 

 

- 12% 

Народознавчо-регіональний критерій: 
- високий (виявляють ґрунтовні знання про кольори та малюнки, які характерні для 

писанок Наддніпрянщини і Слобожанщини, про символічне значення кольорів, які 

використовуються у писанкарстві цих регіонів (Полтавщина – жовтий, червоний, зелений, 

чорний, Харківщина – чорний, темно-червоний, зелений, Київщина – чорний, рожевий, 

жовтий, зелений); про створення (одержання) природних барвників; демонструють уміння 

диференціювати писанки за орнаментальним узором і кольоровою гамою регіонів України 

(Полтавщина – людиноподібний, тваринний, рослинний, геометричний орнамент; 

Київщина – фітоморфний орнамент; Харківщина – рослинний писанковий візерунок). 

- середній (володіють знаннями про кольори та малюнки, які характерні для писанок 

Наддніпрянщини і Слобожанщини, про символічне значення кольорів, які 

використовуються у писанкарстві цих регіонів (Полтавщина – жовтий, червоний, зелений, 

чорний, Харківщина – чорний, темно-червоний, зелений, Київщина – чорний, рожевий, 

жовтий, зелений); про створення (одержання) природних барвників; не завжди  

виокремлюють орнаментальний узор і кольорову гаму писанок регіонів України 

(Полтавщина – людиноподібний, тваринний, рослинний, геометричний орнамент; 

Київщина – фітоморфний орнамент; Харківщина – рослинний писанковий візерунок). 

- низький (недостатньо обізнані з кольорами та малюнками, які характерні для писанок 

Наддніпрянщини і Слобожанщини; володіють знаннями про створення (одержання) 

природних барвників; не диференціюють орнаментальний узор і кольорову гаму писанок 

регіонів України. 

 

+36% 

 

 

 

 

 

 

+28% 

 

 

 

 

 

- 64% 

 

+12% 

 

 

 

 

 

 

- 4% 

 

 

 

 

 

-8% 

Продуктивно-творчий критерій: 
- високий (дитина бере активну участь у створенні робіт української писанки, 

демонструє вміння і навички її оздоблення відповідно до регіональних відмінностей; 

дитина проявляє творчість, естетичний смак; використовує писанки у самостійній ігровій 

діяльності).  

- середній (дитина не завжди бере активну участь у створенні робіт української 

писанки, демонструє вміння і навички її оздоблення відповідно до регіональних 

відмінностей; проявляє творчість, естетичний смак; не використовує писанки у 

самостійній ігровій діяльності). 

- низький (дитина без бажання бере участь у створенні робіт української писанки, 

демонструє вміння і навички її оздоблення відповідно до регіональних відмінностей; не 

проявляє творчість; не використовує писанки у самостійній ігровій діяльності). 

 

+36% 

 

 

+28% 

 

 

- 64% 

 

+4% 

 

 

+4% 

 

 

-8% 
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Як свідчать наведені в таблиці 2.2.3. і 2.2.4 дані, за всіма визначальними 

критеріями й показниками більш суттєві зміни відбулися в дітей ЕГ порівняно з КГ. 

Аналіз даних дозволяє відзначити покращення результатів у ЕГ «Веселка» та 

побачити динаміку їх розвитку потягом експерименту. Впровадження авторської 

методики з ознайомлення дошкільників з регіональними особливостями 

українського писанкарства як засобом національного виховання дає підстави 

стверджувати, що діти ЕГ «Веселка» значно підвищили свій рівень знань на відміну 

від дітей КГ «Журавлик», що й підтверджує її ефективність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



29 
 

ВИСНОВКИ 

 

Проведене науково-педагогічне дослідження проблеми ознайомлення 

дошкільників з українським писанкарством як засобом національного виховання 

дозволило нам зробити такі висновки: 

1. У ході вивчення науково-методичної літератури педагогічного, 

мистецтвознавчого, історичного, народознавчого, етнографічного спрямування 

проаналізовано стан дослідженої проблеми українського традиційного 

писанкарства. Доведено, що мистецтво писанки, як невичерпне джерело пізнання 

матеріальної та духовної культури українців, привертало увагу етнографів, 

науковців, фольклористів та мистецтвознавців. Встановлено, що писанкарство є 

видом декоративно-прикладного мистецтва, який походить із сивої давнини й має 

цікаву для сучасних людей історію виникнення, становлення та розвитку. 

Проаналізувавши педагогічний потенціал українського писанкарства, нами 

з’ясовано, що його використання має світоглядні, естетичні, виховні можливості 

духовного впливу на дитину. Вивчення своєрідності, неповторної краси і 

регіональних особливостей кожного виробу формує у дітей перші образні уявлення 

про Батьківщину й мистецтво, сприяє вихованню національних почуттів і поваги до 

культурної спадщини своєї країни, заохочує до світу прекрасного, творчості. У дітей 

дошкільного віку під час роботи з писанками розвивається дрібна моторика пальців 

рук, формуються уявлення про кольори, їх відтінки, що сприяє сенсорному 

вихованню; розвиваються психічні процеси; поповнюється та розширюється 

словниковий запас; закріплюються знання про рослинний та тваринний світ, а також 

про геометричні фігури, лічбу. 

2. Схарактеризовано регіональні особливості українського писанкарства 

Наддніпрянщини та Слобожанщини і здійснено класифікацію різновидів розпису, 

колористики, орнаментування писанок Полтавщини, Київщини, Харківщини. 

Установлено, що дбайливе ставлення до історично складених писанкових традицій 
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і збереження існуючих регіональних відмінностей може забезпечити українському 

писанкарству подальше його існування та реалізувати завдання національно-

патріотичного виховання дітей у сучасному освітньому просторі. 

3. Визначено критерії (когнітивний, народознавчо-регіональний, 

продуктивно-творчий), показники (знання дітей про звичаї і традиції українського 

народу щодо підготовки і святкування Великодня; про давні українські традиції 

розписувати яйця до свята Пасхи; про історію писанкарського мистецтва; про 

різновиди писанок, види орнаментування та їх елементи, спеціальні інструменти, 

що застосовують писанкарки, послідовність виконання роботи; знання про кольори 

та малюнки, які характерні для писанок Наддніпрянщини і Слобожанщини, про 

символічне значення кольорів, які використовуються у писанкарстві цих регіонів; 

про створення (одержання) природних барвників; уміння диференціювати писанки 

за орнаментальним узором і кольоровою гамою регіонів України; участь дітей у 

створенні робіт з української писанки, застосування умінь і навичок її оздоблення 

відповідно до регіональних відмінностей, створення власного творчого продукту, 

уміння і бажання застосовувати писанку у власних іграх) й рівні обізнаності 

(високий, середній, низький) дітей дошкільного віку з українським писанкарством. 

4. Розроблено, експериментально перевірено ефективність авторської 

методики з ознайомлення дошкільників з регіональними особливостями 

українського писанкарства. За всіма визначеними критеріями і показниками більш 

суттєві зміни відбулися у дітей дошкільного віку експериментальної групи 

порівняно з контрольною, що дає підстави для висновку про ефективність 

впровадженої авторської методики. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Конспект бесіди для дітей на тему «Писанка, писанка – гарна як квітонька» 

для старшої вікової групи 

Мета: дати дітям початкові уявлення про святкування Великодня; ознайомити з видами 

писанок: крашанкою, мальованкою та крапанкою; звернути увагу дітей на різноманітність 

візерунків та їх елементів: листочки, квіточки, сонечко, цяточки, трава; розвивати інтерес до 

самобутнього мистецтва української писанки, уважність; виховувати  бажання поважно 

ставитися до народних традицій. 

Обладнання та матеріали: картинки із зображенням різних видів писанок, дерев’яні 

писанки 

Хід бесіди: 

І. Організаційний момент 

1) "Добре вітання" 

Сидячі в колі діти по черзі без слів вітаються один з одним. 

2) Гра „Відгадай на дотик”. 

Вихователь: Я для вас підготувала щось дуже цікаве. Воно знаходиться ось у цьому 

кошику. (Пропоную підійти і на дотик відгадати що у кошику). 

Вихователь: Що у кошику? Опиши яке яєчко? Звідки беруться яєчка? Витягни яєчко і ми 

подивимося, чи таке яєчко, яке ти описала(в). Як називається таке розмальоване яєчко?  

Відповіді дітей 

ІІ. Основна частина 

Вихователь: На Україні здавна є такий чудовий звичай розмальовувати писанки до свята 

Великодня або Паски. Це свято завжди святкуємо весною. коли вже пробудилася природа, 

розквітають квіти, тепліше гріє сонечко. Розмальовані писанки на Паску кладуть у кошики і 

несуть до церкви для освячення. Писанки дарують один одному і бажають добра, любові. Ці 

писанки із справжнього звареного курячого яйця. Із ними потрібно обережно поводитись щоб не 

розбити. У мене в кошику є ще багато писанок. Зараз я вам їх дам. Розгляньте їх.  

1) Показ писанок, обговорення їх 

- З чого вони зроблені? 

- Чи можна їх розбити. Давайте стукнемось писанками. 

- Чи розбилась у когось писанка.  

- Висновок: дерев’яна писанка не б’ється. Розгляньте візерунки на своїй писанці. 

- Що намальовано на твоїй писанці ? ( 5-6 дітей називають елементи візерунка). 

Вихователь: Діти, як ви думаєте, від якого слова походить слово «писанка»? (від слова 

«писати»). Писанка малюється воском. А потім наноситься фарба. Вона лягає на яйце, а на віск 

не береться. Так проявляється візерунок, нанесений воском. Крім писанок розрізняють ще 

крашанки, дряпанки, крапанки, мальованки. 

2) Показ зображення видів писанок 

3) Розповідь про види писанок (крашанка, дряпанка, крапанка, мальованка) 

Крашанка – яйце одного кольору, яке фарбують найчастіше в окропі з лушпиннями цибулі чи 

штучним барвником. Вона – найдавніший гість на Великодньому столі. Дряпанка – яйце, 

пофарбоване в один колір, на якому потім голкою чи шилом вишкрябують орнамент. Дряпанки 

ще називають шкрябанками. Крапанку – роблять накрапуючи на яйце воском візерунок і 

опускаючи його у барвник. Мальованки – розписують пензликом, фломастером, тощо. Діти, 

давайте пригадаємо, які бувають орнаменти (рослинний, тваринний, геометричний, побутовий). 

Беручи в руки розмаїто-барвисте яйце ми милуємось його орнаментом. Орнаменти, що 

найчастіше зустрічаються на писанках, тісно пов’язані з нашим життям. Кожен знак, кожна лінія 
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мають своє значення. Давайте уважно роздивимося найтиповіші мотиви-символи українських 

орнаментів. 

4) Розгляд орнаментів писанок 

- Що вам нагадує цей знак? 

Вихователь показує карту з намальованим колом. 

(Сонечко. Воно зігріває всю землю своїми променями). 

- Що символізує сонце? 

(Життя, радість). 

Коло – знак сонця, носій світла і життя. 

- А цей знак на що схожий? 

(На зорю). 

- А де ми можемо побачити зорі? 

(На небі). 

- Зоря - є знаком неба. 

Хрест – це символ всесвіту. Він є знаком чотирьох сторін світу, чотирьох вітрів, чотирьох пір 

року. 

А цей знак схожий на граблі – є символом дощу, плодючості, очищення. 

Трикутник – символ вогню та безсмертя. Символом безкінечного життя також є гілка. 

Хвилі – криві лінії, лінії без початку і кінця символізують вічність. 

ІІІ. Заключна частина 

1) Рефлексія  

- Про що ми говорили сьогодні? 

- Які види писанок ви знаєте? 

- Який орнамент може бути на писанці? 

писанки 
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крапанки 
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драпанки 
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Додоток Б 

Бесіда на тему: «Писанки Полтавщини, Київщини, Харківщини» 

для старшої вікової групи 

Мета: Ознайомити дітей  з писанками та видами різних регіонів; формувати інтерес до 

писанкарства – як виду мистецтва; розвивати творчі здібності дітей, уяву та зв’язне мовлення; 

виховувати любов та глибоку повагу до традицій свого краю, до рідної української землі. 

Матеріал: картинки з писанками різних регіонів: Полтавщини, Київщини, Харківщини. 

Хід бесіди 

Вихователь: Сьогодні діти  ми з вами поговоримо про традиції святкування Пасхи. Тема 

нашої бесіди Писанки Полтавщини, Київщини, Харківщини. Кожен з вас напевне святкує це свято 

із родиною. Що вам відомо про нього? 

Іванка: Ми з батьками ходимо до церкви; 

Марк: Я з мамою готую пасочку на Великдень; 

Вихователь: Діти, я розповім, що таке писанка і які види бувають? 

Крапанки - яйця, на які воском наносять крапочки і занурюють у барвник. Потім віск знімається 

гарячою водою. Дряпанки - після фарбування яйця на ньому потім голкою вишкрябують 

візерунок. Мальованки - дерев’яні розмальовані яйця-сувеніри. 

Вихователь: поговорим ми  сьогодні  про писанки. Писанка, це яйця, розписані 

спеціальним інструментом, а потім пофарбовані.  Віск знімають за допомогою гарячої свічки. 

Писанки писали лиже жінки і молоді дівчата. Для українців розпис писанки – це не просто 

фарбування яйця у різні кольори. Писанка була оберегом кожен елемент мав своє значення. Їх 

потрібно було дуже правильно підбирати та поєднувати. Цей процес роботи був дуже складним. 

Його навчали змалечку. Писанка в кожному регіоні своя. 

Вихователь: діти, зараз поговоримо про писаки Полтавщини та Київщини, а одним 

словом –  Наддніпрянщини. 

Які писанки писали на Полтавщині? (Рисунок 1) 

Кольори на Полтавщині були це червоний, зелений і жовтий. 

Основними символами писанок Полтавщини є «сонечка», «зорі», «ружі».  

Також найбільш поширеними орнаментальними мотивами Полтавщини є «берегиня», 

«безконечник», «зірки», «драбинки», «сонячні знаки»; зображення тварин: «півник», «сороки», 

«голуби», «пташині сліди», «баранячі ріжки», «заячі вуха»; писанки з побутовим змістом: 

«гребні», «грабельки», «вітрячки». 

Вихователь: Які писанки писали на Київщині? (Рисунок 2) 

Писанки на Київщині дуже схожі на Полтавські писанки. Тут кольори  червоний і жовтий, а от 

візерунки тут найчастіше зустрічаються «зірочки», «трикутнички» та «курячі лапки», а ще квіти. 

Зазвичай малюнки тут великі. Київські писанки вирізняються яскравими зображеннями знаків 

сонця та рослинних мотивів. А зараз я вам розповім про писанки Харківщини. Ще говорять, 

Слобожанщини. Які писанки писали на Харківщині? (Рисунок 3) 

Харківські писанки зазвичай мають великий чіткий малюнок. На Харківщині кольори темні такі 

як чорний, темно-красний і зелений колір. Самі орнаменти зображають білими та жовтими 

барвами. Основні символи: «тюльпани», «дубові листочки», «ружі», «зірки» – тобто присутнє 

поєднання рослинних та солярних мотивів. 

Вихователь: ось ми і познайомились з різновидами писанок. 

Вихователь: діти, яка вам писанка більш сподобалась? 

Оленка: мені сподобалась наша Полтавська писанка. 

Вихователь: Що тобі саме сподобалось? 

Оленка: що вона має три кольори це червоний, жовтий, зелений. 

Степан: мені сподобалась  писанки Київщини. Вона дуже схожа на нашу писанку і має 

два кольори: червоний і жовтий. 
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Вихователь: На якій писанці використовують такі кольори: темний, чорний, темно-

красний і зелений колір? 

Максим: Це писанки Слобожанщини. 

Вихователь: діти, скажіть про які  символи  ми сьогодні говорили? 

Федір: ми говорили, сьогодні про символи такі як  «тюльпани», «дубові листочки», 

«ружі», «зірки», а також поєднання рослинних та солярних мотивів. 

Вихователь: діти, ви сьогодні були дуже розумні,  кмітливі, а також уважні. Я сподіваюсь, 

що ви добре ознайомились з різновидами писанок. Тепер ви може розповісти своїм батькам, що 

ми сьогодні з вами говорили про писанки Наддніпрянщини та Слобожанщини.  

Рисунок 1 

 

Рисунок 2 
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Рисунок 3 
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Додаток В 

Дидактична гра «Писанки моєї родини» 

для старшої вікової групи 

Мета: закріпити знання дітей про різновиди писанок, їх оздоблення та орнамент; 

визначення особливостей малювання писанок у родинах дітей за допомогою їх відтворення на 

заготовках; розвиток дрібної моторики рук, уважності, креативності; розвиток навичок 

відтворювати малюнок за зразком; виховання колективності, інтересу до писанкарства та любові 

до рідного краю. 

Обладнання та матеріали: зображення різновидів писанок (крашанки, крапанки, 

мальованки), заготовки писанок на аркушах паперу, чисті аркуші паперу, фарби, пензлики, 

баночки, палітри. 

Хід гри 

Вихователь пропонує дошкільнятам спочатку пригадати, як розмальовують писанки у 

їхній сім’ї. Для цього їм потрібно розмалювати писанку на аркуші паперу за допомогою фарб. 

Потім малюнки обговорюються. Далі, вихователь пропонує поділитися на три команди: 

«Крашанки», «Крапанки», «Мальованки». На столиках кожної групи є свої малюнки із 

зображенням писанок з відповідним орнаментом, фарби, пензлики та баночки. Вихователь 

пояснює завдання, яке полягає, в тому, щоб швидше за інші команди відтворити орнамент свого 

виду писанки на аркушах паперу за допомогою малювання фарбами. Після визначення 

переможців, вихователь дякує малюкам за активність та креативність. 
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Додаток Г 

Приблизний перелік питань для дошкільників під час опитування 

 

1. Які українські писанки ви знаєте? 

2. З чого виготовляли українські писанки? 

3. Які українські писанки ви виготовляєте з вихователями? 

4. Які українські писанки ви виготовляєте з бвтьками? 

5. Що ви знаєте про писанки Полтавщини? 

6. Що ви знаєте про писанки Київщини? 

7. Що ви знаєте про писанки Харківщини? 

8. Чи подобаються тобі  українські писанки? 
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Додаток Д 

 

Приблизний перелік питань для вихователів старших вікових груп  

«Веселка» та «Журавлик» 

 
1. За якою програмою працює ЗДО? Які завдання національного виховання дошкільників висвітлені 

у документі? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Що таке українське писанкарство та писанки? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Які умови для ознайомлення дошкільників з українським писанкарством створені у Вашому 

ЗДО? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Які форми роботи по ознайомленню дошкільників з регіональними особливостями українського 

писанкарства Наддніпрянщини та Слобожанщини Ви використовуєте? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Які центри діяльності, що облаштовані у Вашій групі, сприяють національному вихованню 

дошкільників? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. Який матеріал по реалізації завдань національного виховання Ви використовуєте? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Як Ви здійснюєте індивідуальний підхід до дитини під час проведення занять з ознайомлення її з 

регіональними особливостями українського писанкарства? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Додаток Ж 
Заняття «Українська  писанка – національний символ» 

для дітей старшої вікової групи 

    Мета: закріплювати уявлення дітей про давнє, величне християнське свято – Великдень і 

народні традиції його святкування. Вчити малювати орнаменти на писанках, ознайомлювати із 

символікою знаків на писанках. Розвивати фантазію, пам'ять, мислення. Виховувати любов до 

свого народу, повагу до його традицій, минулого і сучасного. 

   Матеріал: писанки, зразки орнаментів, вірші, аудіо-запис українських  мелодій, фарби, 

пензлі. 

Хід заняття 

Вихователь: доброго дня! Я вас  вітаю, добра, щастя, здоров'я  бажаю! 

– Діти, скажіть, яка тепер  пора року? А яка вона весна? 

Відповідь дітей: Лагідна, гарна, тепла.  

Вихователь: яке весняне свято ми відзначали у березні? А які будемо святкувати у квітні?  

Відповідь дітей: Великдень, День космонавтики. 

Вихователь. Яка чудова пора року – весна! Як багато втіхи дарує вона всім нам – дорослим 

і дітям! І саме на час оновлення природи, на радісну весняну пору припадає одне з найвеличніших 

і найдавніших християнських свят – Великдень. Адже в цей день воскрес Ісус Христос, який 

прийняв смерть заради людей. І понесли Його учні по землі Євангеліє – Добру Новину про те, що 

колись так само Господь воскресить і людей, які вірують у Нього й живуть за Його заповідями, і 

вони більше не побачать ні смерті, ні хвороб, ні нещасть. Радіючи цій Добрій Новині і святкуючи 

Воскресіння Господнє, люди пов'язали з ним два символи перемоги життя над смертю. Це яйце, 

в якому зароджується нове життя, і хліб, який дає нам сили. Вихователь пропонує дітям відгадати, 

в якій руці у  неї заховано подарунок для них. Простягає стулені кулаки діти висловлюють свої 

припущення. Зрештою вихователь розкриває обидві долоні й показує розписане яйце. Діти, ви 

знаєте що це?  

 Відповідь дітей: Писанка. Розфарбоване й розмальоване візерунками яйце – символ життя. 

Вихователь:  А хто з вас пригадає вірші про писанку? 

Діти по строфі розповідають вірш Віри Паронової. 

У неділю свято – Свято  Великоднє. 

Буду малювати Писанку  сьогодні! 

Ось яйце кругленьке 

 В мене на долоньці, 

Як земля маленька 

У промінні сонця. 

Думаєте, легко землю  розписати? 

Треба добре серце  й щиру душу мати. 

 Розпишу я цвітом з краю і до краю – Великодня радість на землі буває. 

Вихователь пропонує покачати яєчком по руці одне одному. Отже, Великдень не 

обходиться без писанки. Ще в давнину люди шанували писанку. Для наших пращурів вона була 

символом зародження життя, символом сонця, тепла і вічності. Дотепер вважають, що писанка 

приносить щастя. Крашанками та писанками обмінюються, дарують їх рідним та друзям. У давні 

часи освячену писанку клали до першої купелі немовляти, щоб зростало сильним і сміливим. 

Писанку приорювали в полі, щоб краще родило жито-пшениця і всяка пашниця. Ввечері у відро 

з водою клали великоднє яєчко і вірили, що той, хто зранку вмиється цією водою, буде гарним, 

як весна. Великодні символи життя від минулого до майбуття... Вихователь кладе писанку у відро, 

бризкає водою на дітей. Ось і я окропила вас цією чарівною водою, дивіться, якими ви стали 

гарними. Тільки раз на рік – на Великдень – випадає нам умитися водою, де писанки лежали. 

Малювати писанки – дуже давня традиція нашого народу. І сьогодні ми теж продовжимо її. 

– Діти, від якого слова  походить слово «писанка»? 



48 
 

   Відповідь дітей: Від слова «писати». Що ми знаємо про писанку? (Писанки бувають різного 

кольору, з різними візерунками, орнаментами). 

Писанка малюється воском. А потім наноситься фарба. Вона лягає на яйце, а на віск не 

береться. Так проявляється візерунок, нанесений воском. Крім писанок розрізняють ще крашанки, 

дряпанки, крапанки, мальованки. Крашанка – яйце одного кольору, яке фарбують найчастіше в 

окропі з лушпинням цибулі чи штучним барвником. Вона –найдавніший гість на Великодньому 

столі. Дряпанка – яйце, пофарбоване в один колір, на якому потім голкою чи шилом вишкрябують 

орнамент. Дряпанки ще називають шкрябанками. Крапанку роблять накрапуючи на яйце воском 

візерунок і опускаючи його у барвник. Мальованки розписують пензликом, фломастером. Що ми 

сьогодні з вами і зробимо. Але ми не сказали, які  бувають орнаменти. Давайте пригадаємо. 

(Рослинний, тваринний, геометричний, побутовий). Беручи в руки розмаїто-барвисте яйце, ми, 

передусім, милуємося його орнаментом. А чи замислюємося над його історією, символікою, над 

тим, що означає, наприклад: «трикутник», «зоря», «хрест»? Орнаменти, що найчастіше 

зустрічаються на писанках, тісно пов'язані з нашим життям. Кожен знак, кожна лінія мають своє 

значення. Давайте уважно роздивимося   найтиповіші   мотиви-символи українських орнаментів. 

Що вам нагадує цей знак? Вихователь показує картку з намальованим колом. (Сонечко Воно 

зігріває всю землю своїми променями). 

– Що символізує сонце? (Життя, радість). Коло — знак сонця, носій світла і життя. 

– А цей знак на що схожий? (На зорю). А де ми можемо побачити зорі? (На небі). 

–  Зоря є знаком неба. «Хрест» — це символ Всесвіту. Він є знаком чотирьох сторін світу,  

чотирьох вітрів, чотирьох пір року. А цей знак, схожий на «граблі2, є символом дощу, 

плодючості, очищення. «Трикутник» — символ вогню та безсмертя. Символом безкінечного 

життя також є гілка. Хвилі, криві лінії, лінії без початку і кінця символізують вічність. Бачу, вам 

уже хочеться якнайшвидше почати роботу. Тож, знаючи ці знаки-символи, ви теж можете 

намалювати їх на яєчку, як дівчинка з віршика про писанки. 

«ВЕЛИКОДНІ ПИСАНКИ» 
  Що за дивнії яєчка 

Наша курочка знесла? 

Намальоване гніздечко, 

Ще й пташиночка мала! 

Навкруги — барвисті квіти, 

Жовті, сині гілочки... 

Чи здогадуєтесь, діти, 

Що це? Певно  писанки! 

Їх не курочка знесла, 

Їх матуся принесла, 

Ми гуртом розмалювали 

Для святкового стола: 

Сяють наші писанки, — 

Як весняні квіточки! 

Хай музика допоможе вам  творити красу і добро. (Звучать спокійні народні мелодії). 

Самостійна  робота дітей. 

Підсумок заняття. Писанка – це неповторне багатство, наше прекрасне національне мистецтво. 

Вона вічна, як сам український життєлюбний народ... Тож даруймо одне одному писанки! На 

щастя, на долю! А разом з ними найкращі вітання, щирі побажання добра і щастя! 
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Додаток З 

Заняття «Нетрадиційні крапанки» 

для дітей старшої вікової групи 

   Тема. Виготовлення нетрадиційної  крапанки. 

 Мета. Навчити виготовляти нетрадиційну крапанку, ознайомити з особливостями 

святкування Великодня в нашій місцевості, з легендами і повір’ями, пов’язаними з цим святом і 

з писанками: розвивати естетичні смаки, виховувати шанобливе ставлення до народних звичаїв, 

а також акуратність, сторонність, любов до праці. 

    Обладнання: яйце, пофарбоване  в один колір, голка або шпилька, відходи телеграфної 

стрічки: зразки робіт, клей. 

Хід заняття. 

І.Організаційна частина  

а) підготовка робочих  місць дітей; 

б) організація групи  до роботи. 

Щоб заняття пройшло немарно, 

треба сісти рівно, гарно. 

Зараз сядуть лиш дівчата, 

а за ними – і хлоп’ята. 

- Сідайте рівненько  і дуже уважно слухайте, нас  чекає надзвичайно цікава робота. А ще до нас 

хтось завітам  в гості. А хто – зараз  дізнаємось. 

ІІ. Повідомлення теми і  завдань заняття. 

  1.Інсценізація фрагменту  казки “Курочка Ряба”.  

   (Для цього готуємо  наперед дітей, можна запросити  старшу жінку, яка вміє виготовляти  

писанки). 

Іде бабуся, тримає в руках  шкаралупку від яйця і плаче. 

Баба. Ой, горе мені, горе! Що ця довгохвоста мишка народила. 

Курочка. Що сталося, бабцю? Чого плачеш? 

Баба. Як же мені не плакати? Поклала я яєчко, що ти знесла, на поличку. Бігла мишка, хвостиком  

зачепила, яєчко впало і розбилось. А я хотіла на свята писанку  розмалювати. 

Курочка. Не плач, бабусю. Я знаю, що треба робити. Давай попросимо діток, нехай нам 

допоможуть. 

Баба. А де ж ті дітки? 

Курочка. Ось, сидять, і  готові нам допомогти. 

Баба. А чи ж зуміють? Вони такі маленькі. 

  Вихователь. Вони хоч і  маленькі, та ручки в них умілі. Сідайте та попрацюємо разом. (до дітей) 

– А  чи знаєте ви, до якого свята  виготовляють писанки? (до Великодніх  свят). 

2.Розгадування ребуса. 

– Діти, ви певно знаєте, що яйце не тільки розфарбовують,  а й оздоблюють різними способами.  

А про те, як ми будемо оздоблювати великоднє яєчко, ви дізнаєтесь коли розгадаєте ребус. 

Правильно, ми виготовимо  крапанку. 

ІІІ. Виклад нового матеріалу. 

Розповідь вихователя (з демонструванням зразків). Крапанка, як і писанка, виникла давно. 

Традиційну крапанку роблять так: якщо цяточки повинні бути білі, то на білому яйці легенько 

наводимо контури орнаментом, а по цих контурах виском робимо маленькі цяточки; занурюємо 

яйце в фарбу (червону, коричневу або зелену). Можна надати цяточкам легенького світлого 

відтінку. Для цього яйце спочатку зафарбовуємо в жовтий чи оранжевий, колір. По цьому фоні 

робимо воском цяточки, тоді занурюємо в темну фарбу. Коли крапанка готова, обтираємо віск. 

Виходять чорна крапанка. А ми будемо робити її іншим способом, а яким – дізнаєтесь згодом, бо 

бабуся ще хоче розповісти нам щось цікаве. 
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2.Розповідь бабусі. 

– Діти, а чи знаєте  ви, для чого взагалі роблять  писанки? Ще моя мама розповідала  мені таку 

легенду. Доля світу залежить від того скільки писанок кожного  року пишеться. Доки люди 

пишуть писанки, світ буде існувати, а коли цей звичай зникне, тоді зло у вигляді страшного 

диявола звільниться з залізних пут і знищить світ. Цей диявол живе під землею, прикутий до скелі 

ланцюгами. Щороку він посилює своїх слуг навколо світу, щоб ті підглянули чи пишуться ще 

писанки і скільки їх зроблено Коли багато, то залізні пута ще більше стискають диявола і він 

втрачає силу, бо краса і людська любов перемагають найбільше зло. Отож, і ми з вами сьогодні 

докладемо зусиль, щоб зло не могло  вирватись на землю, і виготовимо один з різновидів писанки 

– крапанку. 

ІV. Демонстрація та аналіз зразка виробу. 

1.Показ готового зразка. 

– У моїх руках –  готова крапанка. Уважно розгляньте  її. 

2.  В який колір зафарбоване  яйце? 

- Який орнамент викладено  білими кружечками? 

V. Попереднє планування  технологічного процесу.  

1. Нанесення на зафарбоване  яйце простим олівцем контурів  орнаменту.  

2. Поступове нанесення  на лінії орнаменту клею ПВА.  

3. Викладання орнаменту  кружечками. 

VІ. Інструктаж по  виконаю технологічних операцій. 

1. Розповідь вихователя. Ви мали завдання: за допомогою відвару з лушпиння  цибулі 

зафарбувати яйце в  один колір. У вас на столах є такої  маленькі паперові кружечки (відходи  з 

телеграфної стрічки), за допомогою  яких ми й виготовимо нашу крапанку. Виготовляти її таким 

способом легше, ніж воском. Спочатку на зафарбоване  яйце олівцем легенько наносимо 

орнамент. Він може бути геометричний (кружечки, ромбики, трикутники, квадратики), 

рослинний (квіточки, гілочки, верба(, тваринний (коник, олень, пташка) чи інший. Тепер беремо 

клей, за допомогою. Сірничка чи шпильки наносимо його по лініях орнаменту (не на весь, а  на 

частинку, щоб не встиг висохнути). Тоді голкою чи гострим  кінцем шпильки ледь намочивши її 

у клей, беремо кружечки і викладаємо ними орнамент. Коли робота закінчена, треба почекати 

деякий час, щоб увесь клей висох. Крапанка готова. 

VІІ. Самостійна практична  робота дітей.  

1. Інструктаж з техніки безпеки.  

– Давайте пригадаємо  правила безпечної праці з  голкою. 

2. Виконання технологічних  операцій дітьми. 

3.Інструктаж поточний. 

4. Фізкультхвилинка. 

5. Контроль за дотриманням  техніки безпеки.  

VІІІ. Підсумок заняття.  

1. Виставка робіт.  

2. Аналіз та оцінка  робіт.  

– Ви всі чудово впоралися  з завданням. Давайте на закінчення  послухаємо віршик (один з дітей 

читає вірш). 

Пише писанки бабуня,  

пише мама, пишу я.  

А чия найкраща буде?  

Я гадаю, що моя. 

І бабуня так говорить,  

так і мама каже так теж.  

- Правда, таточку? – питаю.  

Зразоки крапанок 
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Додаток К 

Конспект заняття на тему «Бісерка» 

для дітей старшої вікової групи 

Тема: Оздоблення яйця мозаїкою з бісеру. 

Мета: Ознайомити дітей  з поняттям «мозаїка». Розповісти про звичаї та обряди 

святкування Великодня, навчити оздоблювати  яйце мозаїкою з бісеру, гармонійно підбирати 

кольори, розвивати уяву, фантазію, виховувати старанність, акуратність, любов і повагу до праці, 

до народних традицій. 

 Обладнання: дерев’яне яйце, бісер, олівець,  мисочки для бісеру, пластилін,  рушник, 

кошик з писанками.  

Хід заняття 

І. Організаційна частина  

а) підготовка робочих місць дітей 

б) організація дітей до роботи. 

– Добрий день! Сядьте всі рівненько  і дуже уважно мене слухайте. 

ІІ. Повідомлення теми і  завдань заняття. 

–Великий день нас  на гостини просить,  

Малює сонце полотно  небес, 

І крашанку, як усмішку  підносить  

Христос воскрес! 

– Діти, чи знаєте ви, про який великий день це віршик? 

- А чому цей день  так називають?  

- Як у нас святкують  Великдень?  

- А хто найголовніший  у великодньому кошику? (писанка). 

- А чи знаєте ви, як роблять писанки?  

(Вихователь кладе  на застелений вишитим рушником стіл кошик з писанками, 

крашанками, яйцями, оздобленими бісером). Сьогодні ми навчимося  оздоблювати яйце дуже 

цікавим  способом – мозаїкою з бісеру. Мозаїка – викладання зображення дрібними  частинками 

матеріалу: кусочками  скла, керамічної плитки, пластмаси, камінцями, кусочками паперу. 

Насінням, соломкою, бісером. 

ІІІ.  Виклад нового матеріалу  

1. Розповідь вихователя. 

 Без  писанки не обходиться жоден  Великдень. Як символ христового  Воскресіння. Її 

освячують в  церкві разом із Паскою. Ставлять на святковому столі. Як найдорожчу пам’ятку 

брали з собою писанку українці, вирушаючи в далекі краї. Так наша писанка стала відома в цьому 

світі. Писанка  – найкращий подарунок рідним до Великодніх свят. Ось вирішила своїми руками 

зробити писанки для рідних. Ми знаємо, що важливе значення під час оздоблення виробу має 

колір. Перший колір – колір вишні, любові, радості життя. (Червоний), другий – колір неба, 

простору, вітру і здоров’я (Синій), третій колір – колір весни, пробудження природи (Зелений), 

четвертий  колір – колір місяця, зірок, колір хлібного лану, жита. (Жовтий), п’ятий колір – колір 

землі, пам’яті про своє коріння (Коричневий), колір,  що означає нескінченність життя людини, 

продовження його в потойбічному світі. (Чорний). 

2.Слухання вірша.  

Гарна писанка у мене 

Мабуть, кращої нема 

Мама тільки помагала, 

Малювала я сама. 

Змалювала диво-пташку, 

Вісім хрестиків дрібних, 
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Додаток Л 

Конспект бесіди з вихователями «Регіональні особливості ознайомлення дошкільників з 

українським писанкарством як засобом національного виховання» 

 

Мета: поглибити знання вихователів про особливості оздоблення писанок в різних 

регіонах України; збагатити уявлення про значення символів на писанках різних регіонів: 

Наддніпрянщини (Полтавські та Київські писанки) та Слобожанщини (Харківські писанки); 

надати рекомендації щодо створення орієнтованого плану проведення занять. 

Обладнання та матеріали: картинки із зображенням писанок різних регіонів, таблиці, схеми, 

відео, приклади конспектів занять. 

Хід бесіди: 

Доброго дня, вихователі. Сьогодні ми з вами поговоримо про особливості писанкарства в 

різних регіонах України, а саме: Наддніпрянщини (Полтавські та Київські писанки) та 

Слобожанщини (Харківські писанки). Явище писанкарства виникло задовго до прийняття 

християнства і має давні традиції. За уявленнями наших далеких предків, на землю поверталося 

божество життя і родючості з неволі злої чарівниці зими, а яйце вшановували як символ весняного 

відродження й оновлення, як джерело життя і першооснову Всесвіту. Яєчко було емблемою 

Сонця, Весни. Птахи починають нести і висиджувати яйця лише весною, із сонцем. Яєчко було 

амулетом, з допомогою якого людина заворожувала та з’єднувала в собі добрі сили, лихі ж 

відвертала. Порівняльний аналіз писанок різних народів Європи доводить, що найкрасивішими є 

українські писанки. Вони пов’язані з численними віруваннями та стародавніми звичаями, їх 

візерунки найрізноманітніші і найбагатші за змістом, стверджує шведський учений Арне. Він 

доводить, що саме в Україні виник звичай крашення писанок, а згодом поширився і в інших 

країнах світу. 

 

 

 

Сам процес виготовлення писанки має свої особливості. За народним віруванням, крашанки 

готують у Великодню суботу, тому що яйця, пофарбовані в п'ятницю, швидко псуються, а 

зроблені в суботу зберігаються протягом усіх свят. Яєць фарбують тринадцятеро (мають на увазі 

12 апостолів і Спасителя). Найбільше готують червоних крашанок, не годиться робити чорних, 
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бо вони нагадують про кров «лукавого». Перше пофарбоване яйце зберігають і, коли треба, 

«підкурюють» ним хворого на пропасницю. 

А ось на Поділлі вважають, що найкращий час починати роботу з писанками — на другий день 

після Христопоклонної неділі, а на Сорок Святих треба виписати «сорок клинців». У Вербну 

неділю та на Благовіщення (7 квітня) нічого не можна робити. А щоб писанки довго зберігалися, 

їх треба пекти в Чистий четвер. 

- Пропонуємо переглянути відео про особливості подільської писанки 

→https://www.youtube.com/watch?v=Oj4xiybmMcI  

Топтати ногами рештки пофарбованого  яйця чи писанки — великий гріх. Хто буде це робити, 

того Бог покарає хворобою. А ще люди з року в рік зберігають свячені крашанки, а як трапиться 

пожежа — перекидають їх через вогонь, вірячи, що він згасне. 

- Пропонуємо переглянути відео про традиції виготовлення писанки 

→https://news.24tv.ua/use_shho_vi_ne_znali_pro_istoriyu_velikodnih_pisanok_n679254  
Таке своєрідне ознайомлення з писанкою як витвором мистецтва й оберегом має на меті 

закріпити також знання дітей про звичаї та обряди українського народу. Окремо потрібно 

пояснювати дітям і  процес її виготовлення. Він відбувався в певний час, з певними «формулами», 

заговорами, з зображенням чарівних знаків — малюнків та відповідними кольорами — фарбами. 

- Пропонуємо подивитися відео про особливості малювання символів на писанках 

→https://youtu.be/J60eCUBocrM  

Так, наші пращури вірили, що писанка має магічну силу. А  старі люди і сьогодні вважають 

писанку  особливою святістю, яка приносить добро, щастя, достаток, захищає людину від усього 

злого. 

- Для роботи з дошкільниками можна використати наступну орієнтовну тематику 

занять з писанкарства:  

 

- Якщо у вас виникли запитання, то просимо їх озвучити, а ми з радістю на них 

відповімо. 

історія виникнення писанки, легенди і казки про неї; 

ознайомлення з писанкою свого регіону, технікою її 
виготовлення; 

ознайомлення з писанкою різних регіонів України, 
своєрідністю техніки виготовлення, колориту й орнаменту; 

виготовлення крашанки; виготовлення дряпанки; 

гуцульська писанка, різноманітність орнаменту; 

розписування писанок гуцульськими візерунками на 
площинних формах; розписування писанок на об'ємній формі; 

укладання виставки «Свято писанки».

https://www.youtube.com/watch?v=Oj4xiybmMcI
https://news.24tv.ua/use_shho_vi_ne_znali_pro_istoriyu_velikodnih_pisanok_n679254
https://youtu.be/J60eCUBocrM
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Відповіді на запитання 

 

Технологія писанкарства 

Прилади й матеріали: 

 Сирі повні білі яйця, писачки, свічки й сірники, тарілочки, скляночки й ложечки, 

барвники, оцет, серветки, шило й надфіль, зразки робіт 

Робота писачком: 

1. Писачок тримають у руці, як олівець, спираючись мізинцем на яйце. 

2. Спочатку піднесіть писачок до верхівки вогника свічки, нагрійте його, не торкаючись 

голкою писачка до гнота, тому що вона заб’ється попелом. 

3. Гарячим писачком необхідно відразу зачерпнути в нього розігрітий віск, знову підігріти 

й, не втрачаючи часу, тому що віск дуже швидко охолоджується, піднести до яйця та нанести 

зображення. При цьому гарячий віск буде стікати по голці й, торкаючись поверхні яйця, залишати 

слід темного кольору. 

4. Підігрівати писачок потрібно дуже часто, віск густіє дуже швидко. 

5. Якщо при нагріванні писачок легко займається, треба дати йому охолонути. 

6. Якщо писачок перестав писати, необхідно все повторити. 

7. Якщо голка забилася попелом, необхідно її прочистити. Для цього потрібно вилити віск 

із писачка, добре прогріти його (писачок) на вогні й, перевернувши чашечкою вниз, постукати, 

щоб витрусити обгорілий попіл. 

8. Якщо необхідно великий малюнок, можна перевернути писачок і вилити з нього віск. 

9. Можна використовувати віск, розтоплений у металевій ємності на маленькому вогні. 

10. Наносячи зображення, потрібно ставити писачок перпендикулярно до поверхні яйця. 

Фарбування яйця: 

1. Перед фарбуванням яйце опускають на кілька секунд в оцет або обтирають ганчіркою. 

2. Після того, як яйце вийняли з оцту, його висушувати серветкою не треба, а відразу 

перекласти у фарбу. Для цього яйце охайно покласти на ложку й опустити на дно склянки разом 

із ложкою. При цьому іншою рукою притримувати склянку з фарбою, не відриваючи її від столу. 

3. Після фарбування виловити яйце ложкою, покласти на нього зверху серветку й підняти 

його, не перевертаючи ложку. Ложку потрібно опустити назад у фарбу. Ретельно промокнути 

яйце, щоб воно було сухе. 

4. Щоб писанка вийшла багатобарвною, необхідно поступово на різних кольорах закривати 

задуманий малюнок, зберігаючи послідовність нанесення кольорів від світлого до темного. 
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5. Змішування кольорів: жовтий + червоний = жовтогарячий; жовтий + синій = зелений; 

червоний + синій = фіолетовий; червоний + зелений = коричневий; фіолетовий + жовтий = 

коричневий; коричневий + синій = чорний. 

Послідовність нанесення кольорів: білий-жовтий-жовтогарячий-червоний-коричневий; 

білий-голубий-синій-фіолетовий; білий-жовтий-зелений-коричневий. Можливі інші варіанти. 

3. Знімання воску. Існує три способи: 

1. Підігріти яйце в духовці не більш 1 хв. При цьому віск розтане й стече. 

2. Облити яйце окропом. При цьому віск також стане й стече. 

3. Підігрівати яйце біля відкритого вогню й поступово витирати ганчірочкою розтоплений 

віск.  

Правила: знімаючи віск, повертати ганчірочку чистою стороною; витирати віск по колу 

яйця. Знімати віск завжди краще вже з видутого яйця. 

5. Видування яйця. Спочатку потрібно закрити воском місця проколу на яйці (верхівки з 

двох боків). Щоб зробити дірочки діаметром 2-3 мм., потрібно шилом чи циганською голкою 

проколоти верхівки на яйці, потім збільшити отвори за допомогою надфіля. Яйце під час 

видування треба тримати над склянкою. В один отвір – дути, а через інший – буде витікати вміст 

яйця. Нанесений віск наприкінці необхідно зняти. 

6. Етапи роботи над писанкою: 

1. Поділити яйця на частини олівцем. 

2. Нанести малюнок на яйце воском за допомогою писачка. 

3. Занурити яйце у фарбу (жовту). 

4. Закрити воском перший колір відповідно до малюнку. 

5. Занурити яйце у фарбу більш темного кольору (жовтогарячу). 

6. Закрити воском другий колір. 

7. Занурити яйце в темну фарбу (червону). 

8. Закрити воском третій колір. 

9. Занурити яйце в найтемнішу фарбу (чорну). 

10. Зняти віск. 

11. Видути яйця. 

Пропонуємо послухати легенду про писанку. 

ЛЕГЕНДА ПРО ПОХОДЖЕННЯ ПИСАНКИ 

Кажуть, колись давно, ще як Ісус мандрував зі своїми апостолами, ішов він одного разу 

селом у товаристві святого Петра. Побачили їх нехристияни-язичники та й почали насміхатися, 

жбурляючи грудочки землі та каміння. Та коли грудка торкалась одежини Спасителя, одразу 

перетворювалась на крашанку, а камінь – на писанку. Усміхнувшись, Ісус сказав людям : «Ви у 
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мене – каменем, а я до вас –серцем». Тільки тоді повірили люди, що перед ними Син Божий. 

Дохристиянські символи, якими оздоблювали писанки, надавали яйцеві добродійної сили, яка за 

первісним віруванням забезпечувала щедрий урожай, добробут, щасливу долю. У побуті писанка 

виконувала роль оберега: від грози та пожежі – пасхальні писанки тримали на горищі; від засухи 

на писанку наносили зображення маленьких грабельок – символ дощу; для щасливого одруження 

мати готувала писанку з рушником; при народжені дитини їй дарували писанку: дівчинці – із 

зірочкою , а хлопчикові – з дубовим листком. Вважалось , що писанки допомагали при хворобах, 

берегли дім від нещастя, зберігали посіви. При будівництві дому яйце закладалось у фундамент 

для оберігання будинку та всіх його жителів від бід. Писанки писали зранку, до схід сонця, в той 

час , коли до хати ніхто чужий не заходив. Яйця, фарбовані у суботу, довго зберігаються. Треба 

фарбувати 13 яєць ( 12 апостолів та Спаситель ). 

Пропонуємо майстер-клас для батьків. 

Майстер - клас для батьків «Розмалюймо писанку разом» 

Для писання писанки потрібно приготувати: ціле чисте яйце (можна гусяче, качине) яйце 

без тріщин, протерти оцтом для знежирення; писачок - інструмент для нанесення воску, що 

складається з дерев'яного держачка та металевої лієчки. Найкраще його купити готовим у 

майстерні на ярмарках та майстер-класах з писанкарства, але можна змайструвати і самому; 

фарби. Можна використовувати природні барвники - навар цибулиння (жовтий, коричневий), 

настоянка звіробою (червоний), але зараз у продажу є багато фарбників для писанок, найкращі – 

це анілінові фарбники для вовни. Фарби розводять згідно з інструкцією у півлітрових баночках, 

заповнюючи банку наполовину. До кожної фарби треба додати столову ложку оцту; свічка, 

шматок воску, ганчірки. Виберіть візерунок писанки, який ви хочете написати. Для першого разу 

бажано, щоб він не був геометричним, бо рівний поділ яйця на сфери не усім зразу вдається. 

Малюнок можна спочатку нанести простим олівцем, але справні писанкарі ніколи цього не 

роблять. Важливо зрозуміти принцип писання воском. Всі лінії, що ви нанесете на біле яйце, у 

готовій писанці будуть білими. Потім ми покладемо це яйце у бавовну, наприклад, з жовтою 

фарбою (послідовність фарб повинна бути від найсвітлішої - жовтої до найтемнішої - чорної), 

діставши яйце з фарби, ви воском робите лінії або зафарбовуєте всі місця які хочете залишити 

жовтими. Далі кладете яйце у наступну фарбу і знову повторюєте весь процес до найтемнішого 

кольору. Отже, ви вибрали візерунок, визначились з кольоровою гамою і послідовністю кольорів. 

Тепер беріть до рук писанку. Покладіть у лієчку писачка шматочок воску і нагрійте його над 

полум'ям свічки, допоки віск не почне капати, спробуйте провести кілька ліній на папері. Віск 

повинен рівномірно витікати, якщо крапає і ллється - віск трохи перегрівся, зачекайте декілька 

секунд. Якщо вдалися спроби - починайте писати по яйцю. 

Написання писанки - це магічне дійство. Нехай вам ніхто не заважає, зосередьтеся на 

роботі і думайте лише про хороше. Коли закінчите писанку - покладіть її в духовку на ганчірці 

(адже буде стікати віск) на 10-15 хвилин при температурі 80 - 100 градусів С. Так яйце трохи 

пропечеться і буде краще зберігатись. 

 

 


